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Urząd Miasta Łodzi  
Departament Obsługi i Administracji  
Wydział Zamówie ń Publicznych ul. ks. I.Skorupki 21 tel.: +48 42 638  48 88 www.uml.lodz.pl 
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DOA-ZP-VIII.271.85.2017 
 

Wykonawcy bior ący udział w post ępowaniu 
 

Na podstawie § 18 ust 4 Regulaminu udzielania zamówień publicznych, których wartość 

szacunkowa nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 30 000 euro oraz 

prowadzenia Rejestru udzielanych zamówień publicznych, do których ustawy Prawo 

zamówień publicznych nie stosuje się wprowadzonego Zarządzeniem Nr 4679/VII/16 

Prezydenta Miasta Łodzi z dnia 18 października 2016 r. (ze zm.) Zamawiający informuje, że w 

postępowaniu którego przedmiotem jest: „Sporz ądzenie raportu HR i nieruchomo ściowego 

w wersji papierowej i elektronicznej w wersji polsk o-angielskiej” , w ramach projektu pt. 

„Internacjonalizacja  gospodarcza  przedsiębiorstw z regionu łódzkiego poprzez dedykowane 

działania promocyjne i terytorialny marketing gospodarczy”, współfinansowanego  

z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego na lata 2014 – 2020 - jako 

najkorzystniejsz ą wybrano ofert ę dla cz ęści I zamówienia zło żoną przez Wykonawc ę: 

Antal Sp. z o.o. 

ul. Gwia ździsta 66 

53 – 413 Wrocław 

Informacje o Wykonawcach, którzy złożyli oferty w przedmiotowym postępowaniu oraz łączną 
punktacj ę otrzyman ą dla I cz ęści zamówienia.     

Nr 
oferty  

Nazwa (firma)  
i adres wykonawcy  

Cena 
oferty brutto 

PLN   
- punkty  

Doświadczenie 
osoby wyznaczonej 

do realizacji 
zamówienia w 

pracyw sektorze 
doradczym w 

bran ży HR ( nie 
dotyczy stanowiska 

researchera)  
- punkty  

Termin 
realizacji 

zamówienia  
-punkty  

Suma  
punktów  

1. 
Antal Sp. z o.o. 

ul. Gwiaździsta 66 
            53-413 Wrocław 

60 20 20 100 

3. 

HAYS POLAND  
Sp. z o.o. 

ul. Złota 59 
          00-120 Warszawa 

15,54 20 0 35,54 

         
                   z up. Prezydenta Miasta Łodzi 
                      ROMAN CIEŚLAK 
                                      /podpis nieczytelny/ 
                                            p.o. Dyrektora 
                                  Wydziału Zamówień Publicznych 
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Zamieszczono: 
-  strona internetowa Zamawiającego (http://bip.uml.lodz.pl/urzad-miasta/przetargi/) 
- Baza konkurencyjności (Fundusze europejskie). 


